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إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي 

شريك له، وأشهد أن حممدا عبده  له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال
 .ورسوله
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فإن علم أصول الفقه هو األساس الذي يعتمد عليه الفقهاء : أما بعد
منها، وهو بالنسبة للفقه كالنظريات يف فهم أدلة األحكام واالستنباط 

بالنسبة للرياضيات، وكالقوانني بالنسبة لعلوم الطبيعة؛ لذا ال يستغين عنه 
. فقيه وال متفقه، وقد صرَّح بعض األصوليني بأنه ينبغي تقدميه على الفقه

ِم ُأُصوِل َأْي تـَْقِدُمي تـََعلُّ  )تـَْقِدميَُها(جيَُِب : َوِقيلَ  )َواَألْوَىل : (قال ابن النجار
                                                 

 ١٠٢: سورة آل عمران )١(
 ١: النساءسورة  )٢(
 ٧١ - ٧٠األحزاب سورة  )٣(
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َأْي َعَلى تـََعلُِّم اْلِفْقِه، لِيَُتَمكََّن ِمبَْعرَِفِة اُألُصوِل إَىل اْسِتَفاَدِة  )َعَلْيهِ ( اْلِفْقهِ 
أَبـَْلُغ َما يـُتَـَوصَُّل بِِه إَىل إْحَكاِم : قَاَل أَبُو اْلبَـَقاِء اْلُعْكَربِيُّ  .َمْعرَِفِة اْلُفُروعِ 

ينِ إتْـَقاُن ُأُصوِل : اَألْحَكامِ  (اْلِفْقِه، َوَطَرٍف ِمْن ُأُصوِل الدِّ
3F

٤(. 
وقد كثر فيه التصنيف من علماء املذاهب األربعة وغريهم، وكان من 

ورقات أيب املعايل املتتصرات املفيدة ال  ذاع صيتها، وعم  االنتفاع با 
 .هـ) ٤٧٨ - ٤١٩( اجلويين الشافعي إمام احلرمني عبد امللك بن يوسف

وقد وجدت نستة مصفوفة على احلاسب من شرح الورقات للشيخ 
، فقم  بقراءتا ه ٨٦٣جالل الدين احمللي الشافعي، املتوىف سنة 

وتنسيقها ومراجعتها يف بعض املواض  على أصول رطية،   أررجتها بذا 
 .الشكل لتيسري قرائتها على احلاسب اآليل، أو طباعتها ملن أراد

اىل أن ينفعين به ومن نظر فيه، إنه على كل شيء هذا، وأسأل اهللا تع
 .قدير

 وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 أبو أنس وكتب

 السَُّوْيفي فـَْرَغلي خالد بن ُقرني بن سليمان
 عفا اهللا تعاىل عنه

 

                                                 
. م ١٩٩٧ -هــ ١٤١٨، طبعة مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية ٤٨، ٤٧/ ١شرح الكوكب املنري  )٤(

 .حتقبق حممد الزحيلي، ونزيه محاد
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 :اسمه ونسبه: أوالً 

هو عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف بن حممد اجلويين
)

0F

١(
 .النيسابوري 

 :لقبه وكنيته: ثانياً 
 ،لاورته يف مكة أربع سننيويلقب بإمام احلرمني،  يكىن بأيب املعايل

 .وكذلك جاور باملدينة أربع سنني
 :مولده: ثالثًا

 .ولد ِيف ثامن عشر اْلمحرم سنة تسع عشَرة َوأَْربَعِمائَة
 :نشأته: رابًعا

نشأ أبو املعايل يف أسرة الفاضلة، فدرس على والده الفقه واألصول 
العلماء، ورحل والتفسري، وقرأ مجيع مصنفات والده، ودرس على عدد من 

يف طلب العلم رحالت عديدة، استغرقت عشر سنوات من عمره، فرحل 
إىل احلجاز وبغداد وخراسان، والتقى بعدد من الشيوخ الذين أخذ العلم 

 .عنهم
 :شيوخه: خامًسا

 .والده فقد أخذ عنه الفقه واألصول والتفسري وغريها من العلوم. ١

                                        
 .اجلويين نسبة إىل ُجَوين، بضم اجليم وفتح الواو، وهي إحدى نواحي نيسابور، حيث ولد أبوه )١(
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روف باإلسكاف اإلسفرايين توىف أبو القاسم عبد اجلبار بن علي املع. ٢

هـ، كان فقيهًا متكلماً، وقد واظب أبو املعايل على حضور  ٤٥٢سنة 
 .دروسه، قرأ عليه األصول وخترج بطريقته

هـ،   ٤٤٩ أبو عبد اهللا اخلبازي، حممد بن علي النيسابوري املتوىف سنة. ٣
 .، قرأ عليه أبو املعايل القرآنكان شيخ القراء يف وقته

افظ أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبد اهللا، كان حمدثاً، فقيهاً احل. ٤
 .هـ، ودرس عليه إمام احلرمني وأجازه ٤٣٠املتوىف سنة 

 ٤٦٢حسني بن حممد املروزي، املشهور بالقاضي حسني واملتوىف سنة . ٥
 .هـ، وهو شيخ الشافعية خبراسان، وتفقه عليه إمام احلرمني

 :تالميذه: سادًسا
 :إمام احلرمني عدد كبري من التالميذ أشهرهم تتلمذ على

أبو حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل حجة اإلسالم واملسلمني، . ١
 .هـ ٥٠٥م املعروف املتوىف سنة كان فقيهاً أصولياً متكلماً متصوفاً، العل

علي بن حممد بن علي الطربي املعروف بالكيا اهلراسي كان فقيهاً . ٢
 أصولياً مفسراً 

 .هـ ٥٠٤حمدثاً املتوىف سنة 
عبد الرحيم بن عبد الكرمي أبو نصر، املعروف بابن القشريي، كان . ٣

 .هـ ٥١٤فقيهاً مفسراً متكلماً املتوىف سنة 
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عبد الغافر بن امساعيل الفارسي النيسابوري، كان من أعيان احملدثني . ٤

 .هـ ٥٢٩واملؤرخني، وكان فقيهاً أديباً املتوىف سنة 
بن حممد بن املظفر النيسابوري اخلوايف، كان من عظماء  أمحد. ٥

 .هـ ٥٠٠أصحاب إمام احلرمني، وكان مشهوراً حبسن املناظرة املتوىف سنة 
 :ثناء العلماء عليه: سابعاً 

كان إمام احلرمني حمل ثناء العلماء، وإعجابم بشخصيته الفذة، وبعلمه 
 :-كان أهالً للثناء وقد   -الواسع، فمن عباراتم يف الثناء عليه 

كان أبو املعايل إمام األئمة على اإلطالق : (قال أبو سعد السمعاين. ١
 ).جممعاً، على إمامته، شرقاً وغرباً، مل تر العيون مثله

الفقه فقه الشافعي، واألدب أدب : (قال أبو احلسن الباخرزي يف حقه. ٢
هو إمام كل األصمعي، ويف الوعظ احلسن احلسن البصري، وكيف ما هو ف

إمام، واملستعلي بمته على كل مهام، والفائز بالظفر على إرغام كل 
ضرغام، إن تصدر للفقه فاملزين من مزنته، وإذا تكلم فاألشعري شعرة من 

 ).وفرته
تتعوا بذا اإلمام، فإنه نزهة هذا الزمان، : (وقال أبو إسحاق الشريازي. ٣

 ).يعين إمام احلرمني
 ).ت اليوم إمام األئمةأن: (وقال له مرةً 
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وقال شيخ اإلسالم أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين، وقد . ٤

صرف اهللا املكاره عن هذا : (مسع كالم إمام احلرمني يف بعض احملافل
 ).اإلمام، فهو اليوم قرة عني اإلسالم، والذاب عنه حبسن الكالم

مني فخر اإلسالم، إمام إمام احلر : (وقال احلافظ عبد الغافر الفارسي. ٥
األئمة على اإلطالق، حرب الشريعة المع على إمامته شرقًا وغرباً، املقر 

 ).بفضله السراة واحلداة ُعْجماً وُعْرباً، من مل تر العيون مثله قبله
 :مؤلفاته: ثامناً 

 :ألف إمام احلرمني كتباً كثرية يف خمتلف العلوم فمن ذلك
 .هو من أعظم املؤلفات يف فنهالربهان يف أصول الفقه و . ١
 .التلخيص يف أصول الفقه. ٢
 .الورقات يف أصول الفقه. ٣
 .�اية املطلب يف دراية املذهب يف الفقه الشافعي. ٤
 .مغيث اخللق يف ترجيح القول احلقّ . ٥
 .الكافية يف اجلدل. ٦
 .األساليب. ٧

 .الشامل يف أصول الدين. ١٠
 .وغري ذلك من املؤلفات
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 :وفاته: تاسعاً 

تويف إمام احلرمني بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء، يف اخلامس والعشرين 
 .هـ ٤٧٨من شهر ربيع اآلخر سنة 

 :مصادر ترجمته: عاشرا
 ١٦٥/ ٥طبقات الشافعية الكربى  -
 ٤٦٨/ ١٨سري أعالم النبالء  -
 ١٣٦/ ١٢البداية والنهاية  -
 ٥٠٤/ ١هدية العارفني  -
 ٢/ ١عبد العظيم الديب . الربهان د مقدمة حتقيق -
 .٢٣/ ١شبري العمري . عبد اهللا النيبايل، د. مقدمة حتقيق التلخيص د -

* * * 
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 :اسمه ونسبه: أوالً 
هو حممد بن أمحد بن إبراهيم بن أمحد بن هاشم، اجلالل أبو عبد اهللا بن 

(الشهاب أيب العباس بن الكمال األنصاري احمللي القاهري الشافعي
1F

٢(. 
(وهو منسوب إىل احمللة الكربى من الغربية وهي مدينة مشهورة يف مصر

2F

٣(. 
 :لقبه: ثانياً 

(يعرف باجلالل احمللي، أو جالل الدين احمللي
3F

، وأطلق عليه ابن العماد لقب )٤
 .)4F٥()تفتازاين العرب(

 :مولده ونشأته: ثالثاً 
مستهل شوال سنة ذكر السخاوي أنه رأى خبط جالل الدين احمللي، أنه ولد يف 

(إحدى وتسعني وسبعمائة بالقاهرة
5F

 .، ونشأ يف القاهرة)٦
 :طلبه للعلم وشيوخه: رابعاً 

ذكر السخاوي أنه نشأ يف القاهرة، وقرأ القرآن وكتباً، واشتغل يف عدة فنون، 
 فدرس الفقه وأصوله، والعربية والنحو والفرائض، واحلساب واملنطق واجلدل،

وض، ودرس التفسري وأصول الدين وعلوم احلديث، وتفنن يف والبيان واملعاين والعر 

                                        
الطبعة  ۳٦-۲۸حسام الدين عفانة، ص . د قأخذ هذا التعريف من مقدمة شرح المحلي بتحقي )۱(

 .م۱۹۹۹ -هـ ۱٤۲۰ سنة األولى
، وانظر البدر الطالع ۳۹/ ۷هكذا ساق اسمه تلميذه شمس الدين السخاوي في الضوء الالمع ) ۲(
 .۳۰۳/ ۷، شذارت الذهب ٤٤۳/ ۱، حسن المحاضرة ۳۳۳/ ٥، األعالم ۱۱٥/ ۲
 .۳۹/ ۷الضوء الالمع ) ۳(
 .۳۳۳/ ٥، األعالم ۳۹/ ۷الضوء الالمع ) ٤(
 .۳۰۳/ ۷شذرات الذهب ) ٥(
 .۳۰۳/ ۷، شذرات الذهب ۳۹/ ۷الضوء الالمع ) ٦(
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وذكر السخاوي أيضًا أنه درس على مشس الدين . العلوم العقلية والنقلية

الربماوي، الفقه وأصوله والعربية، وأخذ الفقه عن إبراهيم البيجوري، واجلالل 
النحو عن البلقيين، والويل العراقي، وأخذ أصول الفقه عن العز بن مجاعة، وأخذ 

الشهاب العجيمي والشمس الشطنويف، وأخذ الفرائض واحلساب عن ناصر 
الدين بن أنس املصري احلنفي، وأخذ املنطق واجلدل واملعاين والبيان والعروض 

 وأصول الفقه، عن البدر األقصرائي، وأخذ التفسري واصول الدين عن البساطي
(ابن حجر العسقالينوأخذ علوم احلديث عن الويل العراقي وعن احلافظ 

6F

١(. 
 :وتتلمذ على عدد كبري من الشيوخ أذكرهم بإجياز

 .)7F٢(هـ ٨٠٤سراج الدين بن امللقن املتوىف سنة . ١
 .)8F٣(هـ ٨٠٥سراج الدين البلقيين املتوىف سنة . ٢
 .)9F٤(هـ ٨٠١برهان الدين إبراهيم األبناسي املتوىف سنة . ٣
 .)10F٥(هـ ٨٠٢سنة سراج عبد اللطيف بن أمحد الفوي املتوىف . ٤
 .)11F٦(هـ٨٠٩بدر الدين أمحد بن حممد الطبندي املتوىف سنة . ٥
 .)12F٧(هـ ٨٠٨حممد بن موسى الدمريي املتوىف سنة . ٦
 . ...)13F٨(هـ ٨٠٩حممد بن أنس بن أيب بكر الطبنداوي املتوىف سنة . ٧
 .)14F١(هـ ٨٠٨أمحد بن عماد األقفهسي املتوىف سنة . ٨

                                        
، ۳۰۳/ ۷، شذرات الذهب ٤٤۳/ ۱، وانظر حسن المحاضرة ٤۰ - ۳۹/ ۷الضوء الالمع ) ۱(

 .۱۱٥/ ۲البدر الطالع 
 .۱۷۰/ ۷رات الذهب ، شذ۳٦۷/ ۱حسن المحاضرة ) ۲(
 .٥۰٦/ ۱، البدر الطالع ۱۷٦/ ۷شذرات الذهب ) ۳(
 .۱۲٥/ ۷، شذرات الذهب ۳٦٦/ ۱حسن المحاضرة ) ٤(
 .۱٤۰/ ۷شذرات الذهب ) ٥(
 .۲۰۸/ ۷شذرات الذهب ) ٦(
 .۳٦٦/ ۱، حسن المحاضرة ٥۹/ ۱۰الضوء الالمع ) ۷(
 .۲۱۱/ ۷، شذرات الذهب ۱٤۸/ ۷الضوء الالمع ) ۸(
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 .)15F٢(هـ ٨١٦الغَّراقي املتوىف سنة مشس الدين حممد بن أمحد . ٩
 .)16F٣(هـ ٨١٩عز الدين بن مجاعة املتوىف سنة . ١٠
 .)17F٤(هـ ٨٢٥بدر الدين حممد بن حممد األقصرائي املتوىف سنة . ١١
 .)18F٥(هـ ٨١٨عز الدين حممد بن أمحد بن خضر املتوىف سنة . ١٢
 .)19F٦(هـ ٨٢٠شهاب الدين أمحد املغراوي املالكي املتوىف سنة . ١٣
 .)20F٧(هـ ٨٢١شرف الدين ابن الكويك الربعي املتوىف سنة . ١٤
 .)21F٨(هـ ٨٢٦أبو زرعة ويل الدين العرايف املتوىف سنة . ١٥
 .)22F٩(هـ ٨٢٢مشس الدين حممد بن عبد املاجد العجيمي املتوىف سنة . ١٦
 .)23F١٠(هـ ٨٢٧حممد بن سعد املعروف بابن الديري املتوىف سنة . ١٧
 .)24F١١(هـ ٨٣١توىف سنة مشس الدين الربماوي امل. ١٨
 .)25F١٢(هـ ٨٣٢مشس الدين حممد بن إبراهيم الشطنويف املتوىف سنة . ١٩
 .)26F١٣(هـ ٨٣٣مشس الدين بن اجلزري املتوىف سنة . ٢٠
 .)27F١٤(هـ ٨٤١عالء الدين علي بن حممد البخاري املتوىف سنة . ٢١

                                                                                                     
 .۱۹۹/ ۷، شذرات الذهب ۳٦۷/ ۱المحاضرة حسن ) ۱(
 .۳۰۷/ ۳، الضوء الالمع ۱۲۲/ ۷شذرات الذهب ) ۲(
 .۲٦۸/ ۷، شذرات الذهب ۱۷۱/ ۷الضوء الالمع ) ۳(
 .۳۰۳/ ۷شذرات الذهب ) ٤(
 .۲٦۲/ ۷، شذرات الذهب ٦۰/ ۷الضوء الالمع ) ٥(
 .۱۱۱/ ۹الضوء الالمع ) ٦(
 .۲۸۲/ ۷شذرات الذهب ) ۷(
 .۷۲/ ۱، البدر الطالع ۳۳٦/ ۱المع الضوء ال) ۸(
 .۲۸۸/ ۷، شذرات الذهب ۱۲۲/ ۸الضوء الالمع ) ۹(
 .۳۱۳/ ۷، شذرات الذهب ۳۹۲/ ۱حسن المحاضرة ) ۱۰(
 .۱۸۱/ ۲، البدر الطالع ۲۸۰/ ۷الضوء الالمع ) ۱۱(
 .۳۳۹/ ۷شذرات الذهب ) ۱۲(
 .۳۳٦/ ۷المصدر السابق ) ۱۳(
 .٤٤۹/ ۱حسن المحاضرة ) ۱٤(
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 .)28F١(هـ ٨٤٢مشس الدين حممد بن أمحد الطائي البساطي املتوىف سنة . ٢٢
 .)29F٢(هـ ٨٤٩مشس الدين حممد بن إمساعيل الونائي املتوىف سنة . ٢٣
 .)30F٣(هـ ٨٥٠مشس الدين حممد بن علي القايايت املتوىف سنة . ٢٤
 .)31F٤(هـ ٨٥٢احلافظ ابن حجر العسقالين املتوىف سنة . ٢٥
 .)32F٥(هـ ٨٣٣نظام الدين حيي بن يوسف السريامي املتوىف سنة . ٢٦
 .)33F٦(هـ ٨٢٥نة إبراهيم البيجوري املتوىف س. ٢٧
 .)34F٧(هـ ٨٣٤إمساعيل بن أيب احلسن الربماوي املتوىف سنة . ٢٨

 :تالميذه: خامساً 
تتلمذ علي اجلالل احمللي عدد كبري من التالميذ، وخاصة أنه توىل التدريس يف 
بعض مدارس القاهرة، فقد توىل تدريس الفقه يف املدرسة الربقوقية، كما توىل 

 .ية، بعد وفاة احلافظ ابن حجرالتدريس يف املدرسة املؤيد
 :ومن تالميذه الذين وقفت عليهم

 .)35F٨(هـ ٩١١جالل الدين السيوطي املتوىف سنة . ١
 .)36F٩(هـ ٨٩٢مشس الدين السخاوي املتوىف . ٢
 .)37F١٠(هـ ٩١١نور الدين السمهودي املتوىف سنة . ٣

                                        
 .۳۸٤/ ۱لسابق المصدر ا) ۱(
 .۳٦۸/ ۱المصدر السابق ) ۲(
 .۳٦۹/ ۱المصدر السابق ) ۳(
 .۳٦/ ۲، الضوء الالمع ٤۰۷/ ۷، شذرات الذهب ۳۱۰/ ۱حسن المحاضرة ) ٤(
 .۳۳۸/ ۷، شذرات الذهب ۲٦٦/ ۱۰الضوء الالمع ) ٥(
 .۳٦۸/ ۱، حسن المحاضرة ۱۷/ ۱الضوء الالمع ) ٦(
 .۳٤۰/ ۷الذهب ، شذرات ۲۹٥/ ۲الضوء الالمع ) ۷(
 .۲۲۸/ ۱، البدر الطالع ۱۸۸/ ۱حسن المحاضرة ) ۸(
 .۲/ ۸الضوء الالمع ) ۹(
 .۲٤٥/ ٥، الضوء الالمع ٤۷۰/ ۱البدر الطالع ) ۱۰(



@Ô‹0a@ÂÌÜ€a@fi˝u@ÉÓí€a@Äâbí€bi@—Ìä»n€a@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@١٤ 
 

 .)38F١(هـ ٩٢٣إبراهيم بن حممد بن أيب شريف املقدسي املتوىف . ٤
 .)39F٢(هـ ٨٩٩احلافظ ابن حجر، يوسف بن شاهني العالئي املتوىف سنة سبط . ٥
 .)39F٢(هـ
(أمحد بن حممد بن إبراهيم البيجوري. ٦

40F

٣(. 
(أمحد بن حممد املنويف، قاضي منوف. ٧

41F

٤(. 
 .)42F٥(هـ ٨٦٤عبد الرمحن بن أمحد بن حممد األنصاري القمويل املتوىف سنة . ٨
 .)43F٦(هـ ٨٧٦حممد بن عبد اهللا بن قاضي عجلون املتوىف سنة . ٩

(عبد احلق بن حممد السنباطي. ١٠
44F

٧(. 
(حممد بن عبد املنعم اجلرجري. ١١

45F

٨(. 
(حممد بن حممد بن أمحد الدمشقي. ١٢

46F

٩(. 
 .)47F١٠(هـ ٨٩٠حممد بن حممد بن عبد الرمحن البلقيين املتوىف سنة . ١٣
 .)48F١١(هـ ٨٩٣حممد بن حممد املهليب الفيومي . ١٤
 .)49F١٢(هـ ٩٠٠القباين املتوىف سنة حيي بن حممد بن سعد املعروف ب. ١٥
(أبو بكر بن عبد اهللا بن عبد الرمحن. ١٦

50F

١٣(. 

                                        
 .۱۳٤/ ۱، الضوء الالمع ۲٦/ ۱البدر الطالع ) ۱(
 .۳٥٤/ ۲البدر الطالع ) ۲(
 .٦٥/ ۲الضوء الالمع ) ۳(
 .۱۸۱/ ۲الضوء الالمع ) ٤(
 .٥٦/ ٤المصدر السابق ) ٥(
 .۱۹۷/ ۱البدر الطالع ) ٦(
 .۲۲۲/ ۱الكوكب المنير ) ۷(
 .۲۰۰/ ۱البدر الطالع ) ۸(
 .۲٤۲/ ۱المصدر السابق ) ۹(
 .۲٤۳/ ۲المصدر السابق ) ۱۰(
 .۲٤۱/ ۲المصدر السابق ) ۱۱(
 .۳٤۲/ ۲المصدر السابق ) ۱۲(
 .۱۱٥/ ۱الكواكب السائرة ) ۱۳(
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(حممد بن داود البازيل. ١٧

51F

١(. 
 :أخالقه وثناء العلماء عليه: سادساً 

اتصف جالل الدين احمللي بصفات العلماء العاملني، فكان ُمهابًا وقوراً، عليه 
(األولياء الصاحلنيسيما اخلري، وقد اعتربه تلميذه السخاوي من 

52F

٢(. 
وكان رّجاعًا إىل احلق، إذا ظهر له الصواب على لسان من كان رجع إليه، لشدة 

 .حترزه
وكان زاهدًا يف املناصب، فقد عرض عليه القضاء بعد وفاة احلافظ ابن حجر 

 .فأىب، وقال للسلطان إنه عاجز عن تويل هذا املنصب
(ناروكان يقول ألصحابه إنه ال طاقة يل على ال

53F

٣(. 
 .إن ذهنه يثقب املاس: وكان احمللي شديد الذكاء، حيث قال بعض العلماء عنه

وكان حاّد القرحية قوي . إن فهمي ال يقبل اخلطأ: وكان رمحه اهللا يقول عن نفسه
احلجة، كما أنه كان حاد املزاج، وال سيما يف احلّر كما قال تلميذه 

(السخاوي
54F

٤(. 
 :ومن ثناء العلماء عليه

 وكان إماماً عالمة حمققاً نظاراً مفرط الذكاء، صحيح... (: ل السخاويقا. ١
 .)55F٥()...الذهن 

وكان غرة هذا العصر يف سلوك طريق السلف، على قدم من : (قال السيوطي. ٢
الّصالح والورع، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، يواجه بذلك الظلمة 

                                        
 .٤۷/ ۱المصدر السابق ) ۱(
 .٤۱/ ۷الضوء الالمع ) ۲(
 .۳۳۳/ ٥، األعالم ٤۱/ ۷الضوء الالمع ) ۳(
 .٤۰/ ۷الضوء الالمع ) ٤(
 .٤۱/ ۷المصدر السابق ) ٥(
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 .)56F١()يأذن هلم بالدخول عليه واحلكام ويأتون إليه، فال يلتفت إليهم وال
احمللي الشافعي، تفتازاين ... جالل الدين حممد : (قال ابن العماد احلنبلي. ٣

 .)57F٢()وبرع يف الفنون، فقهاً وكالماً وأصوالً وحنواً ومنطقاً ... العرب اإلمام العالمة 
خرياً  وم ديناً وكان عاملًا فاضًال بارعًا يف العل(: وقال حممد ابن إياس احلنفي. ٤

 .)58F٣()عارفاً بالفقه
 .)59F٤()فقيه متكلم أصويل حنوي منطقمفسر : (وقال عمر رضا كحالة. ٥

 :مؤلفاته: سابعاً 
 .تفسري القرآن الكرمي من أول سورة الكهف إىل آخر القرآن الكرمي. ١

، كتب منه من أول "تفسري القرآن " وأجل كتبه اليت مل تكمل : (قال السيوطي
وهو ممزوج حمرر يف غاية ... القرآن، يف أربعة عشر كراساً  سورة الكهف إىل آخر

احلسن، وكتب على الفاحتة وآيات يسرية من البقرة، وقد أكملته على منطه من 
 .)60F٥()أول البقرة إىل آخر اإلسراء

(وهو مع كونه صغري احلجم كبري املعىن، ألنه لب لباب التفاسري
61F

، وهو املعروف )٦
 .عاملعروف بتفسري اجلاللني وهو مطبو 

شرح مجع اجلوامع يف أصول الفقه لتاج الدين عبد الوهاب بن السبكي، وهو . ٢
(أحسن شروح مجع اجلوامع، وهو شرح مفيد ممزوج يف غاية التحرير والتنقيح

62F

٧( 

                                        
 .٤٤۳/ ۱حسن المحاضرة ) ۱(
 .۳۰۳/ ۷شذارت الذهب ) ۲(
 .۳٥٥/ ۲بدائع الزهور في وقائع الدهور ) ۳(
 .۹۳/ ۳معجم المؤلفين ) ٤(
 .٤٤٤/ ۱حسن المحاضرة ) ٥(
 .۳۳۳/ ٥، األعالم ٤۰/ ۷، الضوء الالمع ۳٦٥/ ۱شف الظنون ك) ٦(
، ۳۳۳/ ٥، األعالم ۳۹/ ۷، الضوء الالمع ٤٤٤/ ۱، حسن المحاضرة ٤٦۷/ ۱كشف الظنون ) ۷(

 .٤۰/ ۳الفتح المبين 
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 .وهو مطبوع )63F١()البدر الطالع بشرح مجع اجلوامع(ومساه 

 .شرح ورقات إمام احلرمني وهو حمل التحقيق وسيأيت الكالم عليه. ٣
كنز الراغبني شرح (شرح منهاج اإلمام النووي يف الفقه الشافعي، ومساه . ٤

 .وهو مطبوع )64F٢()منهاج الطالبني
(خمتصر التنبيه يف فروع الشافعية أليب إسحاق الشريازي. ٥

65F

٣(. 
(شرح تسهيل الفوائد يف النحو، مل يكمل. ٦

66F

، وتسهيل الفوائد البن مالك )٤
 .النحوي

(اجلهر بالبسملة. ٧
67F

٥(. 
(شرح اإلعراب عن قواعد اإلعراب. ٨

68F

 .، وهو خمتصر مشهور بقواعد اإلعراب)٦
 .اإلعراب

(شرح مقصورة ابن حازم ومل يكمله. ٩
69F

٧(. 
(كنز الذخائر يف شرح التائية. ١٠

70F

٨(. 
(مناسك احلج. ١١

71F

٩(. 
(القول املفيد يف النيل السعيد. ١٢

72F

١٠(. 

                                        
 .۱٦۱/ ۲هدية العارفين ) ۱(
/ ۳ن ، الفتح المبي۳۹/ ۷، الضوء الالمع ٦۹۹/ ۲، كشف الظنون ۱٦۱/ ۲هدية العارفين ) ۲(

 .۳۳۳/ ٥، األعالم ٤۰
 .٤٤٤/ ۱، حسن المحاضرة ۳۹۸/ ۱كشف الظنون ) ۳(
 .٤٤٤/ ۱، حسن المحاضرة ۱٦۱/ ۲هدية العارفين ) ٤(
 .٤۸٦/ ۱، كشف الظنون ۱٦۱/ ۲هدية العارفين ) ٥(
 .٤٤٤/ ۱، حسن المحاضرة ۱٥۳/ ۱، كشف الظنون ۱٦۱/ ۲هدية العارفين ) ٦(
 .٦٥۰/ ۲الظنون  ، كشف۱٦۱/ ۲هدية العارفين ) ۷(
 .۲٥۷/ ۲، إيضاح المكنون ۱٦۱/ ۲هدية العرفين ) ۸(
/ ۱، حسن المحاضرة ٦٦۹/ ۲، كشف الظنون ٤۰/ ۳، الفتح المبين ۱٦۱/ ۲هدية العارفين ) ۹(

٤٤٤. 
 .۳۳۳/ ٥األعالم ) ۱۰(
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(األنوار املضية شرح خمتصر الربدة. ١٣
73F

١(. 
(الطب النبوي. ١٤

74F

٢(. 
(كتاب يف اجلهاد. ١٥

75F

٣(. 
(شرح الشمسية يف املنطق لنجم الدين القزويين. ١٦

76F

٤(. 
حاشية على شرح جامع املختصرات يف فروع الشافعية، واجلامع وشرحه . ١٧

هـ  ٧٥٧للشيخ كمال الدين أمحد بن عمر النشائي املدجلي الشافعي املتوىف سنة 
(فوضع جالل الدين احمللي حاشية على الشرح

77F

٥(. 
(تعليقة على جواهر البحرين يف الفروع جلمال الدين اإلسنوي .١٨

78F

٦(. 
(شرح عروض أندلسي أليب اجليش األنصاري، ولكن احمللي مل يكمله. ١٩

79F

٧(. 
 :وفاته: ثامناً 

هـ  ٨٦٣أصاب الشيخ جالل الدين احمللي اإلسهال من منتصف شهر رمضان 
السبت أول احملرم سنة  وأستمر مريضًا إىل أن توفاه اهللا سبحانه وتعاىل يف يوم

 .، عن إحدى وسبعني سنة وبضعة أشهر رمحه اهللا رمحة واسعة)80F٨(هـ ٨٦٤
وصلي عليه مبصلى باب النصر، يف مشهد حافل جداً، مث دفن : (قال السخاوي

 .)81F٩()وتأسف الناس عليه كثرياً وأثنوا عليه مجيالً ... عند آبائه برتبته اليت أنشأها 

                                        
، ٤۰/ ۳، الفتح المبين ۳۳۳/ ٥، األعالم ۹٥/ ۱، إيضاح المكنون ۲۹۷/ ۲كشف الظنون ) ۱(

 .٤٤٤/ ۱المحاضرة حسن 
 .۳۳۳/ ٥األعالم ) ۲(
 .٤۰/ ۳الفتح المبين ) ۳(
 .٤٤٤/ ۱، حسن المحاضرة ۹۰/ ۲كشف الظنون ) ٤(
 .٤٤٤/ ۱، حسن المحاضرة ٤٥۲/ ۱كشف الظنون ) ٥(
 .٤٤٤/ ۱، حسن المحاضرة ٤۷۹/ ۱كشف الظنون ) ٦(
 .۱٤٦/ ۲كشف الظنون ) ۷(
 .۳٥٥/ ۲، بدائع الزهور ٤٤٤/ ۱ ، حسن المحاضرة٤۱/ ۷انظر الضوء الالمع ) ۸(
 .٤۱/ ۷الضوء الالمع ) ۹(



pb”âÏ€a@Ääë@
 في علم أصول الفقه

 لجالل الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي
 هـ) ٨٦٤ - ٧٩١(

 على ورقات
 أبي المعالي إمام الحرمين عبد الملك بن يوسف

 الجويني الشافعي
 هـ) ٤٧٨ - ٤١٩(

 
 اعتىن به
 أبو أنس

 خالد السَُّوْيفي
 عفا اهللا تعاىل عنه
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 ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ 

 )ل علــى معرفــة فصــول مــن أصــول الفقــهتشــتم(قليلــة  )هــذه ورقــاتف :بعــدأمــا (
 .املبتدئ وغريه انتتف  ب

أصول،  :، أحدمهامفردنن مؤلف من جزأنن(لفظ أصول الفقه  :أي )وذلك(
ف نعرف مبعرفة واملؤلَّ  ،ال التثتية واجلم  ،من اإلفراد مقابل الرتكيب )واآلخر الفقه
 .ما ألف مته

 :أي ،كأصل اجلدار  )ما نبىن عليه غريه( األول الذي هو مفرد اجلزء )فاألصل(
 .طرفها الثابت يف األرض :أي ،ةوأصل الشجر  ،أساسه

 ،كفروع الشجرة ألصلها  )ما نبىن على غريه( الذي هو مقابل األصل )والفرع(
 .وفروع الفقه ألصوله

ومعىن شرعي وهو  ،له معىن لغوي وهو الفهم ،ء الثاينالذي هو اجلز  )والفقه(
 ،كالعلم بأن التية يف الوضوء واجبة  )ام الشرعية اليت طرنقها االجتهادمعرفة األحك(

وأن الزكاة واجبة يف  ،وأن التية من الليل شرط يف صوم رمضان ،وأن الوتر متدوب
وحنو  ،نوجب القصاص وأن القتل مبثقل ،وغري واجبة يف احللي املباح ،مال الصيب

كالعلم بأن الصلوات   :خبالف ما ليس طرنقه االجتهاد ،ذلك من مسائل اخلالف
 ،فال نسمى فقها ،وحنو ذلك من املسائل القطعية ،وأن الزىن حمرم ،اخلمس واجبة

 .فاملعرفة هتا العلم مبعىن الظن
 ،حملظوروا ،واملباح ،واملتدوب ،الواجب :سبعة(املرادة فيما ذكر  )واألحكام(

 .)والباطل ،والصحيح ،واملكروه
أي بأن هذا الفعل واجب  ،فالفقه العلم بالواجب واملتدوب إىل آخر السبعة

 .وهكذا إىل آخر جزنئات السبعة ،وهذا متدوب وهذا مباح
ونعاقب على  ،ما نثاب على فعله( :من حيث وصفه بالوجوب :)فالواجب(
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٢٢ 
 ؛م  العفو عن غريه ،من العصاة ونكفي يف صدق العقاب وجوده لواحد ،)تركه

 .فال نتايف العفو ،كما عرب به غريه  ،ونرتتب العقاب على تركه :وجيوز أن نرند
وال نعاقب على  ،ما نثاب على فعله( :من حيث وصفه بالتدب ):واملتدوب(
 .)تركه
وال (وتركه  )ما ال نثاب على فعله( :من حيث وصفه باإلباحة :)واملباح(

 .ما ال نتعلق بكل من فعله وتركه ثواب وال عقاب :أي ،وفعله )نعاقب على تركه
 )ما نثاب على تركه( - أي احلرمة -من حيث وصفه باحلظر  :)واحملظور(

ونكفي يف صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة  )ونعاقب على فعله( امتثاًال 
 ،ه غريهكما عرب ب  .ونرتتب العقاب على فعله :وجيوز أن نرند ؛م  العفو عن غريه

 .فال نتايف العفو
وال نعاقب ( امتثاًال  )ما نثاب على تركه( :من حيث وصفه بالكراهة ):واملكروه(

 .)على فعله
بأن  )ما نتعلق به التفوذ ونعتد به( :من حيث وصفه بالصحة ):والصحيح(

 .عقدا كان أو عبادة ،استجم  ما نعترب فيه شرعا
بأن  )ال نتعلق به التفوذ وال نعتد بهما ( :من حيث وصفه بالبطالن ):والباطل(

والعقد نتصف بالتفوذ  ،عقدا كان أو عبادة ،مل نستجم  ما نعترب فيه شرعا
 .والعبادة تتصف باالعتداد فقط اصطالحا ،واالعتداد

فكل  ،لصدق العلم بالتحو وغريه )أخص من العلم(باملعىن الشرعي  :)والفقه(
 .وليس كل علم فقها ،فقه علم

على ما هو به يف (إدراك ما من شأنه أن نعلم  :أي ،)معرفة املعلوم :والعلم(
 .كإدراك اإلنسان بأنه حيوان ناطق  )الواق 
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٢٣ 
كإدراك   )على خالف ما هو به يف الواق (أي إدراكه  )تصور الشيء :واجلهل(

وبعضهم وصف هذا اجلهل  ،الفالسفة أن العامل وهو ما سوى اهللا تعاىل قدمي
ومبا  ،كعدم علمتا مبا حتت األرضني  ،سيط عدم العلم بالشيءوجعل الب ،باملركب

 .وعلى ما ذكره املصتف ال نسمى هذا جهال ،يف بطون البحار
كالعلم الواق  بإحدى احلواس   )نق  عن نظر واستدالل ما ال :والعلم الضروري(

فإنه حيصل  ،والذوق ،والشم ،واللمس ،والبصر ،السم  :وهي ،اخلمس الظاهرة
 .من غري نظر واستدالل ،حساس بامبجرد اإل

كالعلم بأن العامل  )وأما العلم املكتسب فهو املوقوف على التظر واالستدالل(
فيتتقل من  ،فإنه موقوف على التظر يف العامل وما نشاهده فيه من التغري ،حادث

 .تغريه إىل حدوثه
 .ليؤدي إىل املطلوب )هو الفكر يف حال املتظور فيه :والتظر(
واالستدالل  ليؤدي إىل املطلوب فمؤدى التظر )طلب الدليل :ستداللواال(
 .اتهما يف اإلثبات والتفي تأكيدً صتف بيمج  امل ،واحد
 .ألنه عالمة عليه )إىل املطلوبهو املرشد  :والدليل(
 .عتد الوز )جتونز أمرنن أحدمها أظهر من اآلخر :والظن(
فالرتدد يف قيام  ،عتد الوز )اآلخرجتونز أمرنن ال مزنة ألحدمها على  :والشك(

 .وم  رجحان الثبوت أو االنتفاء ظن ،زند ونفيه على السواء شك
أي طرق الفقه على سبيل  )طرقه(الذي وض  فيه هذه الورقات  )وأصول الفقه(

 ،واإلمجاع والقياس واالستصحاب  كمطلق األمر والتهي وفعل التيب  ،اإلمجال
والباقي بأ�ا  ،والثاين بأنه للحرمة ،نه للوجوبن أوهلا بأعتالبحث من حيث 

 ،خبالف طرقه على سبيل التفصيل ،وغري ذلك مما سيأيت م  ما نتعلق به ،حجج
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٢٤ 

﴾َوأَِقيُموْا الصََّالةَ ﴿: حنو
)

0F

١(
﴾َوَال تـَْقَربُوْا الزِّىنَ ﴿ 

)
1F

٢(
يف الكعبة كما   وصالته 

حيث  ،تت الصلبواإلمجاع على أن لبتت االبن السدس م  ب ،أخرجه الشيخان
وقياس األرز على الرب يف امتتاع بي  بعضه ببعض إال مثال مبثل  ،ال عاصب هلما

فليست من  ؛واستصحاب الطهارة ملن شك يف بقائها ،نًدا بيد كما رواه مسلم
أي بطرق  )وكيفية االستدالل با( وإن ذكر بعضها يف كتبه متثيال ،أصول الفقه

 ،من تقدمي اخلاص على العام ،ضها لكو�ا ظتيةالفقه من حيث تفصيلها عتد تعار 
وكيفية االستدالل با جتر إىل صفات من نستدل  ؛وغري ذلك ،واملقيد على املطلق

 .لتوقف الفقه عليه ؛فهذه الثالثة هي الفن املسمى بأصول الفقه ،با وهو التهد
ونذكر  )والعام واخلاص ،والتهي واألمر ،أقسام الكالم :وأبواب أصول الفقه(

 وسيأيت )واملؤول( :ويف بعض التسخ )والمل واملبني والظاهر( فيه املطلق واملقيد
 ،واحلظر واإلباحة ،والقياس ،واألخبار ،واإلمجاع ،والتاسخ واملتسوخ ،واألفعال(

 ).وأحكام التهدنن ،وصفة املفيت واملستغين ،وترتيب األدلة
أو اسم  ،زند قائم :حنو )م امسانفأما أقسام الكالم فأقل ما نرتكب مته الكال(
ومل نعد الضمري  ،أثبته بعضهم ،ما قام :حنو ،أو فعل وحرف ،قام زند :حنو ،وفعل
أو اسم ( واجلمهور على عده كلمة ،لعدم ظهوره ؛الراج  إىل زند مثال ،"قام"يف 

 .وإن كان املعىن أدعو أو أنادي زنًدا )نا زند( :وذلك يف التداء حنو )وحرف
 جاء زند :حنو )وخرب( ،قم وال تقعد :حنو )م نتقسم إىل أمر و�يوالكال(

 .أو ال ،نعم :فيقال ؟هل قام زند :حنو ،وهو االستفهام )واستخبار(
 :حنو )ونتقسم أنضا إىل متن(

                                                 
 .٤٣: سورة البقرة آنة) ١(
 .٣٢: سورة اإلسراء آنة )٢(
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٢٥ 
 انومً  ليت الشباب نعودأال 

 .واهللا ألفعلن كذا :حنو )وقسم( ،أال تتزل عتدنا :حنو )وعرض(
فاحلقيقة ما بقي يف االستعمال على  :حقيقة وجماز ومن وجه آخر نتقسم إىل(

وإن مل نبق على  )ما استعمل فيما اصطلح عليه من املخاطبة :وقيل ،موضوعه
وهو  ـ فإنه مل نبق على موضوعه اللغوي ،كالصالة يف اهليئة املخصوصة  ،موضوعه

و كل ما وه ،فإنه مل نبق على موضوعه ،والدابة لذات األرب  كاحلمارـ  الدعاء خبري
 .ندب على األرض

 ،هذا على املعىن األول للحقيقة )عن موضوعه(أي تـُُعدِّي به  )زَ وِّ ما جتُُ  :والاز(
 .هو ما استعمل يف غري ما اصطلح عليه من املخاطبة :وعلى الثاين

وأما ( كاألسد للحيوان املفرتس  :بأن وضعها أهل اللغة )واحلقيقة أما لغونة(
بأن وضعها  )وإما عرفية( كالصالة للعبادة املخصوصة  :رعبأن وضعها الشا )شرعية

وهي لغة لكل ما ندب على  ،أهل العرف العام كالدابة لذات األرب  كاحلمار
على  وهذا التقسيم ماشٍ  ؛كالفاعل لالسم املرفوع عتد التحاة  :أو اخلاص .األرض

 .التعرنف الثاين للحقيقة دون األول القاصر على اللغونة
زنارة مثل فالاز بال ،أو نقل أو استعارة ،ما أن نكون بزنادة أو نقصانوالاز إ(

﴾لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ ﴿:قوله تعاىل
)

2F

١(
فيكون  ،وإال فهي مبعىن مثل ،فالكاف زائدة )

والاز بالتقصان مثل قوله ( والقصد بذا الكالم نفيه ،له تعاىل مثل وهو حمال

﴾َواْسَأِل اْلَقْرنَةَ ﴿: تعاىل
)

3F

٢(
وقرب صدق تعرنف الاز على ما  ؛أهل القرنة :أي )

 وسؤال القرنة يف سؤال أهلها ،ذكر بأنه استعمل نفي مثل املثل يف نفي املثل

                                                 
 .١١: شورى آنةسورة ال) ١(
 .٨٢: سورة نوسف آنة) ٢(
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٢٦ 
وهي املكان ـ  نقل إليه عن حقيقته )والاز بالتقل كالغائط فيما خيرج من اإلنسان(

والاز باالستعارة ( حبيث ال نتبادر مته عرفا إال اخلارج ،املطمئن تقضى فيه احلاجة

 فشبه ميله إىل السقوط .نسقط :أي ))4F١(﴾ِجَداراً نُرِنُد َأْن نَتَقضَّ ﴿ :كقوله تعاىل
والاز املبين على التشبيه  ،بإرادة السقوط اليت هي من صفات احلي دون اجلماد

 .نسمى استعارة
فإن كان  )واألمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب(

وإن مل نكن  ،أو من األعلى مسي سؤاال ،االستدعاء من املساوي مسي التماسا
 .أي يف احلقيقة ،فظاهره أنه ليس بأمر ،بأن جوز الرتك ،على سبيل الوجوب

وهي عتد اإلطالق  .شرباضرب وأكرم و ا :حنو )"لْ عَ فْـ ا"الدالة عليه  والصيغة(
 :حنو .أي على الوجـوب ،هوالتجرد عن القرنتة الصارفة عن طلب الفعل حتمل علي

 ،إال ما دل الدليل على أن املراد مته التدب أو اإلباحة( )5F٢(﴾َوأَِقيُموْا الصََّالةَ ﴿
َفَكاتُِبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ﴿ :بمثال التد ،أي على التدب أو اإلباحة )فيحمل عليه

وقد أمجعوا على  )7F٤(﴾َوِإَذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدواْ ﴿ :ةومثال اإلباح )6F٣(﴾ِفيِهْم َخْرياً 
 .عدم وجوب الكتابة واالصطياد

(وال نقتضي
8F

ألن ما قصد به من حتصيل املأمور به  ؛التكرار على الصحيح )٥
إال إذا دل الدليل على  ،واألصل براءة الذمة مما زاد عليها ،نتحقق باملرة الواحدة

                                                 
 .٧٧: سورة الكهف آنة) ١(
 .٤٣: سورة البقرة آنة) ٢(
 .٣٣: سورة التور آنة) ٣(
 .٢: سورة املائدة آنة) ٤(
 .أي األمر) ٥(
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٢٧ 
 .واألمر بصوم رمضان ،كاألمر بالصلوات اخلمس  ،قصد التكرار فيعمل به

(ومقابل الصحيح
9F

املطلوب ما ميكته فيستوعب املأمور  ،أنه نقتضي التكرار )١
 .حيث ال بيان ألمد املأمور به النتفاء مرجح بعضه على بعض ،من زمان العمر

ألن الغرض مته إجياد الفعل من غري اختصاص بالزمان  )وال نقتضي الفور(
إنه  :لك بين قول من نقولوعلى ذ ،نقتضي الفور :وقيل ،األول دون الزمان الثاين

 .نقتضي التكرار
فإنه أمر  ،كاألمر بالصالة  ،ومبا ال نتم الفعل إال به ،واألمر بإجياد الفعل أمر به(

بالبتاء  - )وإًذا فُِعلَ ( فإن الصالة ال تصح بدون الطهارة )بالطهارة املؤدنة إليها
ونتصف  ،األمر عهدة :أي )خيرج املأمور عن العهدة( املأمور به :أي -للمفعول
 .جزاءالفعل باإل

ندخل يف خطاب ( هذه ترمجة )الذي ندخل يف األمر والتهي وما ال ندخل(
والساهي والصيب والتون غري ( وسيأيت الكالم يف الكفار )اهللا تعاىل املؤمتون
ونؤمر الساهي بعد ذهاب السهو  ،النتفاء التكليف عتهم )داخلني يف اخلطاب
 .وضمان ما أتلفه من املال ،كقضاء ما فاته من الصالة ،عته جبرب خلل السهو

لقوله  ،ومبا ال تصح إال به وهو اإلسالم ،والكفار خماطبون بفروع الشرنعة(
قَاُلوا ملَْ َنُك ِمَن * َما َسَلَكُكْم ِيف َسَقَر ﴿(حكانة من الكفار  :)تعاىل

ح متهم حال الكفر إذ ال تص ،وفائدة خطابم با عقابم عليها ))10F٢(﴾اْلُمَصلِّنيَ 
 .ا فيهوال نؤاخذون با بعد اإلسالم ترغيبً  ،لتوقفها على التية املتوقفة على اإلسالم

 :فإذا قال له )والتهي عن الشيء أمر بضده ،واألمر بالشيء �ي عن ضده(

                                                 
 .نعين من األقوال )١(
 .٤٣-٤٢: سورة املدثر آنة) ٢(
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٢٨ 
 .ا له بالسكونكان آمرً   ،ال تتحرك :أو ،ا له عن التحرككان ناهيً   ،اسكن
 )الرتك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب( أي طلب )استدعاء :والتهي(

وندل التهي املطلق شرعا على فساد املتهي عته  ،على وزان ما تقدم يف حد األمر
أو ألمر الزم هلا   ،كصالة احلائض وصومهاسواء �ي عتها لعيتها   ،يف العبادات

 نفس رج  إىلنن ويف املعامالت أ ،كصوم نوم التحر والصالة يف األوقات املكروهة
أو ألمر خارج عته  ،أو ألمر داخل فيه كبي  املالقيح ،العقد كما يف بي  احلصاة

كالوضوء باملاء   ،فإن كان غري الزم له ،كما يف بي  درهم بدرمهني  ،الزم له
خالفا ملا نفهمه   ،مل ندل على الفساد ،وكالبي  وقت نداء اجلمعة ،املغصوب مثال
 .كالم املصتف

أو ( كما تقدم  )اإلباحة( أي باألمر )اد بهة األمر واملر صيغ( أي توجد )وترد(

فَاْصِربُوا أَْو ال ﴿: وحن )أو التسونة( )11F١(﴾اْعَمُلوا َما ِشْئُتمْ ﴿ :حنو )التهدند

 .)13F٣(﴾ُكونُواْ ِقَرَدةً ﴿ :حنو )أو التكونن( )12F٢(﴾َتْصِربُوا
ا دً زن عممتُ  :من قوله )ا من غري حصروأما العام فهو ما عم شيئني فصاعدً (
 .ففي العام مشول ،مشلتهم به :أي ،مجي  التاس بالعطاء وعممتُ  ،بالعطاء وعمرًا
 :حنو )املعرف باأللف والالم(الواحد  )االسم :أربعة(املوضوعة له  )وألفاظه(

ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر ﴿  )واسم اجلم  املعرف بالالم( )14F٤(﴾ِإالَّ الَِّذنَن آَمُتوا) ٢(ِإنَّ اْإلِ

                                                 
 .٤٠: سورة فصلت آنة) ١(
 .١٦: سورة الطور آنة) ٢(
 .٦٥: بقرة آنةسورة ال) ٣(
 .٣-٢: سورة العصر آنة) ٤(
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٢٩ 

كمن دخل   )واألمساء املبهمة كمن فيمن نعقل( )15F١(﴾ُلوْا اْلُمْشرِِكنيَ فَاقـْتُـ ﴿ :وحن
 استفهاميةً  )وأي( ما جاءين متك أخذته :حنو )و ما فيما ال نعقل( داري فهو آمن

عبيدي  أيُّ  :حنو ،من نعقل وما ال نعقل :أي )يف اجلمي ( أو موصولةً  أو شرطيةً 
ما أنت :حنو )وأنن يف املكان( ،يتكهأعط األشياء أردتَ  وأيُّ  ،إليه نْ سِ جاءك أحْ 

 )وما يف االستفهام( مىت شئت جئتك :حنو )ومىت يف الزمان( تكن أكن معك
 ،بدل اجلزاء )واخلرب(ويف نسخة  ،ما تعمل جتز به :حنو )واجلزاء( ؟ما عتدك :حنو
 ،كاخلرب على التسخة األوىل واجلزاء على الثانية )وغريه( ،علمت ما عملت :حنو

 .ال رجل يف الدار :حنو )التكراتوال يف (
وال جيوز دعوى العموم يف غريه من الفعل وما  ،والعموم من صفات التطق(

فإنه ال نعم  ،رواه البخاري ،بني الصالتني يف السفر  كما يف مجعه )جيري جمراه
بالشفعة   وكما يف قضائه ،فإنه إمنا نق  يف واحد متهما ،السفر الطونل والقصري

الحتمال  ،فإنه ال نعم كل جار ،اه التسائي عن احلسن مرسالرو  ،للجار
 .خصوصية يف ذلك اجلار

 ،ما ال نتتاول شيئني فصاعدا من غري حصر :فيقال فيه )واخلاص نقابل العام(
 .رجل ورجلني وثالثة رجال :حنو

كإخراج املعاهدنن من قوله   ،إخراجه :أي )والتخصيص متييز بعض اجلملة(

فاملتصل  ؛ومتفصل ،متصل :وهو نتقسم إىل( )16F٢(﴾وْا اْلُمْشرِِكنيَ فَاقـْتـُلُ ﴿ :تعاىل
أي اجلائني  ،أكرم بين متيم إن جاءوك :حنو )والشرط( وسيأيت مثاله )االستثتاء

 .أكرم بين متيم الفقهاء :حنو )والتقييد بالصفة( متهم

                                                 
 .٥: سورة التوبة آنة) ١(
 .٥: سورة التوبة آنة) ٢(
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٣٠ 
وإمنا ( اجاء القوم إال زندً  :حنو )إخراج ما لواله لدخل يف الكالم :واالستثتاء(

له علي عشرة إال  :حنو )نصح االستثتاء بشرط أن نبقى من املستثىن مته شيء
أن نكون متصال  :من شرطهو ( مل نصح وتلزمه العشرة .إال عشرة :فلو قال ،تسعة

وجيوز تقدمي ( ا مل نصحإال زندً  :مث قال بعد نوم ،جاء الفقهاء :فلو قال )بالكالم
 )وجيوز االستثتاء من اجلتس( ا أحدٌ ا قام إال زندً م :حنو )املستثىن على املستثىن مته

 .جاء القوم إال احلمري :وحنو )ومن غريه( كما تقدم
إن جاءك بتو متيم  :حنو )عن املشروط نتقدمجيوز أن ( صُ املخصِّ  )طرْ والشَّ (

كالرقبة قيدت باإلميان يف بعض   ،واملقيد بالصفة حيمل عليه املطلق( فأكرمهم
 ،كما يف كفارة الظهار ،وأطلقت يف بعض املواض  ،ارة القتلكما يف كف  )املواض 

 .افيحمل املطلق على املقيد احتياطً 
َوَال تَتِكُحواْ ﴿ :حنو قوله تعاىل )وجيوز ختصيص الكتاب بالكتاب(

َواْلُمْحَصَتاُت ِمَن اْلُمْؤِمَتاِت َواْلُمْحَصَتاُت ﴿:تعاىلخص بقوله  )17F١(﴾اْلُمْشرَِكاتِ 

 )وختصيص الكتاب بالستة( أي حل لكم )18F٢( ﴾أُوُتوْا اْلِكَتابَ ِمَن الَِّذنَن 

إىل آخر اآلنة الشامل  )19F٣(﴾نُوِصيُكُم اللَُّه ِيف أَْوَالدُِكمْ ﴿ :كتخصيص قوله تعاىل

 )20F٤(“املسلمَ  وال الكافرُ  الكافرَ  املسلمُ  ال نرثُ ” :للولد الكافر حبدنث الصحيحني

                                                 
 .٢٢١: سورة البقرة آنة) ١(
 .٥: سورة املائدة آنة) ٢(
 .١١: سورة التساء آنة) ٣(
، وأبو )٢١٠٧(الفرائض : ، والرتمذي)١٦١٤(الفرائض : ، ومسلم)٦٧٦٤(الفرائض : البخاري) ٤(

، )٥/٢٠٠،٥/٢٠٨،٥/٢٠٩(، وأمحد )٢٧٢٩(الفرائض : ، وابن ماجه)٢٩٠٩(ائض الفر : داود
 .)٢٩٩٨،٣٠٠٠،٣٠٠١(الفرائض : ، والدارمي)١١٠٤(الفرائض : ومالك
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٣١ 
ال نقبل اهللا صالة ” :حيحنيكتخصيص حدنث الص )وختصيص الستة بالكتاب(

إىل  )22F٢(﴾َوِإن ُكتُتم مَّْرَضى﴿ :بقوله تعاىل ،))21F١( “أحدكم إذا أحدث حىت نتوضأ

وإن وردت الستة بالتيمم أنضا بعد نزول  )23F٣(﴾فـََلْم جتَُِدوْا َماًء فـَتَـَيمَُّمواْ ﴿ :هقول
فيما سقت ” :كتخصيص حدنث الصحيحني  )وختصيص الستة بالستة( اآلنة

 )25F٥(“ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة” :حبدنثهما )24F٤(“لعشرالسماء ا
ألن  )وقول الرسول  ،قول اهللا تعاىل :ونعين بالتطق ،وختصيص التطق بالقياس(

 .صاملخصِّ  )26F٦(هفكأنَّ  ،القياس نستتد إىل نص من كتاب أو ستة

هار فإنه حيتمل اإلط )27F٧(﴾َثالَثََة قـُُرَوءٍ ﴿ :وحن )ما نفتقر إىل البيان :والمل(
إخراج الشيء من حيز  :والبيان( الشرتاك القرء بني احليض والطهر ؛واحليض

ما ال  :والتص( هو التص :واملبنيَّ  ،االتضاح :أي )ياإلشكال إىل حيز التجلِّ 
َفِصَياُم ﴿ :وحن )ما تأونله تتزنله :وقيل( ارأنت زندً  :كزند يف  )اواحدً  حيتمل إال معىنً 

                                                 
الطهارة : ، وأبو داود)٧٦(الطهارة : ، والرتمذي)٢٢٥(الطهارة : ، ومسلم)٦٩٥٤(احليل : البخاري) ١(
 .)٢/٣٠٨،٢/٣١٨(، وأمحد )٦٠(
 .٤٣: ساء آنةسورة الت) ٢(
 .٤٣: سورة التساء آنة) ٣(
الزكاة : ، وأبو داود)٢٤٨٨(الزكاة : ، والتسائي)٦٤٠(الزكاة : ، والرتمذي)١٤٨٣(الزكاة : البخاري) ٤(
 .)١٨١٧(الزكاة : ، وابن ماجه)١٥٩٦(
 الزكاة: ، والتسائي)٦٢٦(الزكاة : ، والرتمذي)٩٧٩(الزكاة : ، ومسلم)١٤٠٥(الزكاة : البخاري) ٥(
 .)٥٧٥(الزكاة : ، ومالك)٣/٦(، وأمحد )١٥٥٨(الزكاة : ، وأبو داود)٢٤٤٦،٢٤٧٣(
 .نعين التص) ٦(
 .٢٢٨: سورة البقرة آنة) ٧(
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٣٢ 

وهو  ،وهو مشتق من متصة العروس( نتزل نفهم معتاهفإنه مبجرد ما  )28F١(﴾َثالثَةِ 
 .الرتفاعه على غريه يف فهم معتاه من غري توقف )الكرسي

رأنت اليوم  :يف ،كاألسد  )ما احتمل أمرنن أحدمها أظهر من اآلخر :والظاهر(
ألن املعىن احلقيقي حمتمل للرجل الشجاع  ،فإنه ظاهر يف احليوان املفرتس .اأسدً 
 :وإمنا نؤول بالدليل كما قال ،اللفظ على املعىن اآلخر مسي مؤوال فإن محل ،بدله

ومته قوله  .أي كما نسمى مؤوال ،ا بالدليلونسمى ظاهرً  )ونؤول الظاهر بالدليل(

َتاَها بِأَْندٍ ﴿ :تعاىل وذلك حمال يف حق اهللا  ،دٍ ظاهره مج  نَ  )29F٢(﴾َوالسََّماَء بـَتَـيـْ

(العقلي القاط فصرف إىل معىن القوة بالدليل  ،تعاىل
30F

٣(. 
 )األفعالباب (

                                                 
 .١٩٦: سورة البقرة آنة) ١(
 .٤٧: سورة الذارنات آنة) ٢(
 أما ثبوت صفة اليد يف حق اهللا تعاىل فقد تظاهرت على ذلك األدلة من كتاب اهللا تعاىل وستة) ٣(

وال جيوز تأونل ذلك بالقوة كما ذكر الشارح بدعوى  ﴾بل نداه مبسوطتان﴿: ، متها قوله تعاىلeرسوله 
الدليل العقلي، فهذا يف احلقيقة حترنف للمعىن، وهو خالف مذهب السلف الصاحل من الصحابة 

 ﴾السمي  البصريليس كمثله شيء وهو ﴿: والتابعني يف أمساء اهللا تعاىل وصفاته، واألصل فيه قوله تعاىل
 .وال حييل العقل أن نكون هللا تعاىل ند ال تشبه أندي املخلوقني

: فقال -رمحه اهللا  -وأما تفسري األند هتا مبعىن القوة فهو خطأ فاحش، وقد رد ذلك العالمة الشتقيطي 
ا االسم، ألن ليس من آنات الصفات املعروفة بذ ﴾بتيتاها بأند﴿: تتبيه قوله تعاىل يف هذه اآلنة الكرمية(

ليس مج  ند وإمنا األند القوة، فوزن قوله هتا بأند فعل، ووزن األندي أفعل، فاهلمزة يف  ﴾بأند﴿: قوله
 ﴾بأند﴿: ولو كان قوله تعاىل.يف مكان الفاء والياء يف مكان العني والدال يف مكان الالم ﴾بأند﴿: قوله

يف مكان الفاء والدال يف مكان العني والياء احملذوفة مج  ند لكان وزنه أفعًال، فتكون اهلمزة زائدة والياء 
: لكونه متقوصًا هي الالم؛ واألند، واآلد يف لغة العرب مبعىن القوة، ورجل أند قوي، ومته قوله تعاىل

أي قونتاه به، فمن ظن أ�ا مج  ند يف هذه اآلنة فقد غلط فاحشًا واملعىن  ﴾وأندناه بروح القدس﴿
 .٧/٤٤٢أضواء البيان يف إنضاح القرآن بالقرآن .اهـ) والسماء بتيتاها بقوة
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٣٣ 
 .هذه ترمجة

ال خيلو إما أن نكون على وجه القربة ( نعين التيب  )فعل صاحب الشرنعة(
فإن دل دليل على ( فإن كان على وجه القربة والطاعة أو ال نكون )والطاعة

 يف التكاح على أرب  نسوة  كزنادته  )االختصاص به حيمل على االختصاص
َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اللَِّه ﴿ :لألن اهللا تعاىل قا ؛ال خيصص بهوإن مل ندل (

 ؛يف حقه وحقتا )فيحمل على الوجوب عتد بعض أصحابتا )31F١(﴾ُأْسَوٌة َحَسَتةٌ 
ألنه املتحقق بعد  ؛حيمل على التدب :ومن بعض أصحابتا من قال ،ألنه األحوط

إن كان على وجه ف( ة يف ذلكنتوقف فيه لتعارض األدل :ومتهم من قال ،الطلب
 .يف حقه وحقتاكاألكل والشرب   )فيحمل على اإلباحة ،غري وجه القربة والطاعة

هو قول صاحب (من أحد  )وإقرار صاحب الشرنعة على القول الصادر(
ألنه معصوم عن أن نقر  )وإقراره على الفعل من أحد كفعله( كقوله  :أي )الشرنعة
أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل   قرارهإ :مثال ذلك .ا على متكرأحدً 
 .متفق عليهما ،وإقراره خالد بن الوليد على أكل الضب ،لقاتله
فحكمه حكم ما  ،يف غري جملسه وعلم به ومل نتكره(  )وما فعل يف وقته(

مث  ،أنه ال نأكل الطعام يف وقت غيظه كعلمه حبلف أيب بكر   )فعل يف جملسه
 .كما نؤخذ من حدنث مسلم يف األطعمة  ،اخريً ملا رأى األكل  ،أكل
 )إذا أزالته ،نسخت الشمس الظل :نقال ،اإلزالة( لغة )وأما التسخ فمعتاه(

 ،نسخت ما يف هذا الكتاب :من قوهلم ،معتاه التقل :وقيل( ،ورفعته بانبساطها
اخلطاب الدال على رف  احلكم الثابت ( شرعا )وحده ،إذا نقلته بأشكال كتابته

 ،هذا حد للتاسخ )م  تراخيه عته ،طاب املتقدم على وجه لواله لكان ثابتاباخل
                                                 

 .٢١: سورة األحزاب آنة) ١(
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٣٤ 
رف  تعلقه  :أي ،ونؤخذ مته حد التسخ بأنه رف  احلكم املذكور خبطاب إىل آخره

 :أي ،رف  احلكم الثابت بالرباءة األصلية ،الثابت باخلطاب :فخرج بقوله ،بالفعل
 ،من كالمه الرف  باملوت واجلتونخبطاب املأخوذ  :وبقولتا ،عدم التكليف بشيء

 الً أو معلَّ  ،ا بغانةما لو كان اخلطاب األول مغيّ  ...على وجه إىل آخره :وبقوله
 مثاله ،لألول فإنه ال نسمى ناسخا ،وصرح اخلطاب الثاين مبقتضى ذلك ،مبعىن

ْكِر اللَِّه َوَذُروا ِإَذا نُوِدي لِلصَّالِة ِمن نـَْوِم اجلُُْمَعِة فَاْسَعْوا ِإَىل ذِ ﴿ :قوله تعاىل

فَِإَذا ﴿ :إن قوله تعاىل :فال نقال ،ا بانقضاء اجلمعةفتحرمي البي  مغيّ  )32F١(﴾اْلبَـْي َ 

بل  ،ناسخ لألول )33F٢( ﴾ُقِضَيِت الصَّالُة فَانَتِشُروا ِيف اَألْرِض َوابـْتَـُغوا ِمن َفْضِل اللَّهِ 
 .التحرمي  غانةَ بنيَّ 

 :ال نقال )34F٣(﴾ْيُكْم َصْيُد اْلبَـرِّ َما ُدْمُتْم ُحُرماً َوُحرَِّم َعلَ ﴿ :وكذا قوله تعاىل

 ،وقد زال ،ألن التحرمي لإلحرام ؛)35F٤(﴾َوِإَذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدواْ ﴿ :نسخه قوله تعاىل
 .ما اتصل باخلطاب من صفة أو شرط أو استثتاء ،وخرج بقوله م  تراخيه عته

شيخة إذا زنيا فارمجومها شيخ والال( :حنو )وجيوز نسخ الرسم وبقاء احلكم(
 .وغريه ،رواه الشافعي .فإنا قد قرأناها: قال عمر  ).لبتةا

(احملصتني وقد رجم 
36F

 .]ومها املراد بالشيخ والشيخة[ .متفق عليه )٥

                                                 
 .٩: سورة اجلمعة آنة) ١(
 .١٠: سورة اجلمعة آنة) ٢(
 .٩٦: سورة املائدة آنة) ٣(
 .٢: سورة املائدة آنة) ٤(
وأمحد ، )٢٥٥٣(احلدود : ، وابن ماجه)٤٤١٨(احلدود : ، وأبو داود)١٤٣٢(احلدود : الرتمذي )٥(
)١/٢٩(. 
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٣٥ 
َوالَِّذنَن نـُتَـَوفـَّْوَن ِمتُكْم َوَنَذُروَن أَْزَواجاً َوِصيًَّة ﴿ :حنو )ونسخ احلكم وبقاء الرسم(

نـَتَـرَبَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ أَْربـََعَة َأْشُهٍر ﴿ :نسخ بآنة )37F١( ﴾مََّتاعًا ِإَىل احلَْْولِ َألْزَواِجِهم 

رضي اهللا -حنو حدنث مسلم عن عائشة ] ونسخ األمرنن معا[ .)38F٢(﴾َوَعْشراً 
خبمس ([فتسخن  )كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات حيرمن( :-عتها

 .])معلومات حيرمن
األول كما يف نسخ استقبال بيت  )بدل وإىل غري بدلالتسخ إىل (نتقسم ) و(

 .وسيأيت ،املقدس باستقبال الكعبة
ُموا بـَْنيَ َنَدْي َجنَْواُكْم ﴿ :كما يف نسخ قوله تعاىل  :والثاين ِإَذا نَاَجْيُتُم الرَُّسوَل فـََقدِّ

 .)39F٣(﴾َصَدَقةً 
الصوم كتسخ التخيري بني صوم رمضان والفدنة إىل تعيني   )وإىل ما هو أغلظ(

َفَمن َشِهَد ِمتُكُم ﴿ :إىل قوله )40F٤( ﴾َوَعَلى الَِّذنَن نُِطيُقونَُه ِفْدنَةٌ ﴿ :قال اهللا تعاىل

 .)41F٥( ﴾الشَّْهَر فـَْلَيُصْمهُ 
فإن نكن متكم مائة صابرة نغلبوا ﴿ :قوله تعاىل )وإىل ما هو أخف كتسخ(

 ﴾ُروَن نـَْغِلُبوا ِمائـَتَـْنيِ ِإْن َنُكْن ِمْتُكْم ِعْشُروَن َصابِ ﴿ :بقوله تعاىل )42F٦( ﴾مائتني

                                                 
 .٢٤٠: سورة البقرة آنة) ١(
 .٢٣٤: سورة البقرة آنة) ٢(
 .١٢: سورة الادلة آنة) ٣(
 .١٨٤: سورة البقرة آنة) ٤(
 .١٨٥: سورة البقرة آنة) ٥(
 .٦٦: سورة األنفال آنة) ٦(
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٣٦ 
)

43F

١(. 
 مسائل التسخ بني الكتاب والستة

 .كما تقدم يف آنيت العدة وآنيت املصابرة  )وجيوز نسخ الكتاب بالكتاب(
كما تقدم يف نسخ استقبال بيت املقدس الثابت   )ونسخ الستة بالكتاب(

فـََولِّ َوْجَهَك َشْطَر ﴿ :كما يف حدنث الصحيحني بقوله تعاىل  ،بالستة الفعلية

 .)44F٢( ﴾اْلَمْسِجِد احلََْرامِ 

 .)45F٣( “كتت �يتكم عن زنارة القبور فزوروها” :حنو حدنث مسلم )وبالستة(
 :مثل له بقوله تعاىلو  ،وقد قيل جبوازه )وسكت عن نسخ الكتاب بالستة(
ا اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْنِن ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإْن تـََرَك َخيـْرً ﴿

 .)47F٥(“ال وصية لوارث” :م  حدنث الرتمذي وغريه )46F٤(﴾َواْألَقـَْرِبنيَ 
 .وسيأيت أنه ال نتسخ املتواتر باآلحاد ،واعرتض بأنه خرب واحد

 .)وال جيوز نسخ الكتاب بالستة( :ويف نسخة
 .ألن التخصيص أهون من التسخ ؛أي خبالف ختصيصه با كما تقدم

وال جيوز نسخ  ،]ونسخ اآلحاد باآلحاد وباملتواتر[ ،ز نسخ املتواتر باملتواتروجيو (
ألن حمل  ؛والراجح جواز ذلك .ألنه دونه يف القوة ؛)باآلحاد(كالقرآن   )املتواتر

                                                 
 .٦٥: سورة األنفال آنة) ١(
 .١٤٤: سورة البقرة آنة) ٢(
، )٥٦٥٢(واألشربة ) ٤٤٢٩(والضحانا ) ٢٠٣٢(اجلتائز : ي، والتسائ)١٩٧٧(األضاحي : مسلم )٣(

 .)٥/٣٦١(، وأمحد )٣٢٣٥(اجلتائز : وأبو داود
 .١٨٠: سورة البقرة آنة) ٤(
، )٢٧١٢(الوصانا : ، وابن ماجه)٣٦٤١،٣٦٤٣(الوصانا : ، والتسائي)٢١٢١(الوصانا : الرتمذي )٥(

 .)٣٢٦٠(الوصانا : ، والدارمي)٤/١٨٧(وأمحد 
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٣٧ 
 .التسخ هو احلكم والداللة عليه باملتواتر ظتية كاآلحاد

 التعارضيف  )فصل(
أو أحدمها  ،ا عامني أو خاصنيفال خيلو إما أن نكون ،إذا تعارض نطقان(
 .)أو كل واحد متهما عاما من وجه وخاصا من وجه ،واآلخر خاصا ،عاما
 ،حبمل كل متهما على حال )فإن كانا عامني فإن أمكن اجلم  بيتهما مج (

 خري” :وحدنث “الشهود الذي نشهد قبل أن نستشهد شر” :مثاله حدنث

ل األول على ما إذا كان من له فحم )48F١( “الشهود الذي نشهد قبل أن نستشهد
 :والثاين رواه مسلم بلفظ .والثاين على ما إذا مل نكن عاملا با، الشهادة عاملا با

واألول متفق  .)49F٢(“الذي نأيت بشهادته قبل أن نسأهلا ؟أال أخربكم خبري الشهود”

مث نكون ” :إىل قوله )50F٣(“خريكم قرين مث الذي نلو�م” :على معتاه يف حدنث

 )51F٤(“م قوم نشهدون قبل أن نستشهدواعدهب
إىل أن  :أي )نتوقف فيهما إن مل نعلم التارنخ ،وإن مل ميكن اجلم  بيتهما(

 :وقوله تعاىل )52F٥(﴾َأْو َما َمَلَكْت أَْميَانـُُهمْ ﴿ :مثاله قوله تعاىل ،نظهر مرجح أحدمها

                                                 
األحكام : ، وابن ماجه)٢٢٩٥،٢٢٩٧(الشهادات : ، والرتمذي)١٧١٩(األقضية  :مسلم )١(
 .)١٤٢٦(األقضية : ، ومالك)٤/١١٥،٤/١١٦،٤/١١٧،٥/١٩٢،٥/١٩٣(، وأمحد )٢٣٦٤(
، وابن )٣٥٩٦(األقضية : ، وأبو داود)٢٢٩٥(الشهادات : ، والرتمذي)١٧١٩(األقضية : مسلم )٢(

 .)١٤٢٦(األقضية : ، ومالك)٤/١١٥،٤/١١٦(، وأمحد )٢٣٦٤(األحكام : ماجه
، )٢٢٢١(الفنت : ، والرتمذي)٢٥٣٥(فضائل الصحابة : ، ومسلم)٢٦٥١(الشهادات : البخاري )٣(

 .)٤/٤٢٧،٤/٤٣٦(، وأمحد )٣٨٠٩(األميان والتذور : والتسائي
د ، وأمح)٢٢٢٢(الفنت : ، والرتمذي)٢٥٣٥(فضائل الصحابة : ، ومسلم)٦٤٢٨(الرقاق : البخاري )٤(
)٤/٤٢٦،٤/٤٢٧(. 
 .٦: سورة املؤمتون آنة) ٥(
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٣٨ 

مبلك ] نيمج  األخت[فاألول جيوز  )53F١( ﴾َوَأْن َجتَْمُعوا بـَْنيَ اْألُْختَـْنيِ ﴿ :تعاىل
 .فرجح التحرمي ألنه أحوط ،والثاين حيرم ذلك .اليمني
كما يف آنيت عدة الوفاة وآنيت   )فإن علم التارنخ فيتسخ املتقدم باملتأخر(

 .وقد تقدمت األرب  ،املصابرة
أنه  :كما يف حدنث  ،أي فإن أمكن اجلم  بيتهما مج  )وكذا إن كانا خاصني(

 توضأ وغسل رجليه)
54F

أنه   :وحدنث .يف الصحيحني وغريمها وهذا مشهور )٢
  رواه التسائي والبيهقي وغريمها .املاء على قدميه ومها يف التعلنيتوضأ ورش .

أن هذا وضوء من ” :فجم  بيتهما بأن الرش يف حال التجدند ملا يف بعض الطرق
 .“مل حيدث

وإن مل نكن اجلم  بيتهما ومل نعلم التارنخ نتوقف فيهما إىل ظهور مرجح 
سئل عما حيل للرجل من امرأته وهي حائض  أنه  :مثاله ما جاء ،ألحدمها

اصتعوا كل شيء ” :قال وجاء أنه . رواه أبو داود )55F٣( “ما فوق اإلزار” :فقال
 .رواه مسلم .الوطء :أي “إال التكاح

فرجح بعضهم التحرمي  :فتعارضا فيه .ومن مجلته الوطء فيما فوق اإلزار
 .ألنه األصل يف املتكوحة ؛لوبعضهم احل ،احتياطا

 .كما تقدم يف حدنث زنارة القبور  ،وإن علم التارنخ نسخ املتقدم باملتأخر

                                                 
 .٢٣: سورة التساء آنة) ١(
الطهارة : ، والتسائي)٣٢(الطهارة : ، والرتمذي)٢٣٥(الطهارة : ، ومسلم)١٩١(الوضوء : البخاري )٢(
، )٤/٣٨،٤/٤١(، وأمحد )٤٣٤(الطهارة وستتها : ، وابن ماجه)١١٨(الطهارة : ، وأبو داود)٩٨(

 .)٣٢(ة الطهار : ومالك
 .)٢١٣(الطهارة : أبو داود )٣(
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٣٩ 
كتخصيص   )فيخصص العام باخلاص ،وإن كان أحدمها عاما واآلخر خاصا(

يل فيما دون ” :حبدنثهما )56F١(“فيما سقت السماء العشر” :حدنث الصحيحني

 .كما تقدم  )57F٢(“مخسة أو سق صدقة
فيخص عموم كل  ،وخاصا من وجه ،كان كل واحد متهما عاما من وجه  وإن(

 .بأن ميكن ذلك )واحد متهما خبصوص اآلخر

 م  )58F٣(“إذا بلغ املـاء قلتني فإنــه ال نتجس” :مثاله حدنث أيب داود وغريه
املاء ال نتجسه شيء إال ما غلب على رحيه وطعمه ”حدنث ابن ماجه وغريه 

 ،والثاين خاص يف املتغري ،القلتني عام يف املتغري وغريهفاألول خاص ب )59F٤(“ولونه
فخص عموم األول خبصوص الثاين حىت حيكم بأن ماء  ،عام يف القلتني وما دو�ما

وخص عموم الثاين خبصوص األول حىت حيكم بأن ما دون  ،القلتني نتجس بالتغري
 .القلتني نتجس وإن مل نتغري

احتيج إىل الرتجيح  ،صوص اآلخرفإن مل ميكن ختصيص عموم كل متهما خب

                                                 
الزكاة : ، وأبو داود)٢٤٨٨(الزكاة : ، والتسائي)٦٤٠(الزكاة : ، والرتمذي)١٤٨٣(الزكاة : البخاري )١(
 .)١٨١٧(الزكاة : ، وابن ماجه)١٥٩٦(
الزكاة : ، والتسائي)٦٢٦(الزكاة : ، والرتمذي)٩٧٩(الزكاة : ، ومسلم)١٤٤٧(الزكاة : البخاري )٢(
الزكاة : ، والدارمي)٥٧٥(الزكاة : ، ومالك)٣/٦،٣/٦٠(، وأمحد )١٥٥٨(الزكاة : ، وأبو داود)٢٤٤٥(
)١٦٣٣(. 
: ، والدارمي)٢/١٢،٢/٢٣،٢/١٠٧(، وأمحد )٦٥(الطهارة : ، وأبو داود)٦٧(الطهارة : الرتمذي )٣(

 .)٧٣١(الطهارة 
 .)٥٢١(الطهارة وستتها : ابن ماجه )٤(
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٤٠ 

. )60F١(“همن بدل دنته فاقتلو ” :مثاله حدنث البخاري ،بيتهما فيما تعارضا فيه

(�ى عن قتل التساء أنه  :وحدنث الصحيحني
61F

فاألول عام يف الرجال  ،)٢
 ،والثاين خاص بالتساء عام يف احلربيات واملرتدات، خاص بأهل الردة ،والتساء

 .]والراجح أ�ا تقتل[ ؟هل تقتل أم ال :فتعارضا يف املرتدة
فال نعترب وفاق  )وأما اإلمجاع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم احلادثة(

ونعين ( .فال نعترب موافقة األصوليني هلم) الفقهاء :ونعين بالعلماء( .العوام هلم
فإمنا  ،خبالف اللغونة مثال ،أل�ا حمل نظر الفقهاء ؛)احلادثة الشرعية :باحلادثة

 .جيم  فيها علماء اللغة
ال جتتم  أميت على ” لقوله  ؛)وإمجاع هذه األمة حجة دون غريها(

 .رواه الرتمذي وغريه )62F٣(“ضاللة
 .هلذا احلدنث وحنوه )والشرع ورد بعصمة هذه األمة(
من عصر  )ويف أي عصر كان ،واإلمجاع حجة على العصر الثاين ومن بعده(

 .الصحابة ومن بعدهم
 ؛)على الصحيح(بأن ميوت أهله  )انقراض العصر(يف حجيته  )نشرتط وال(

 .لسكوت أدلة احلجية عته
وأجيب  .جلواز أن نطرأ لبعضهم ما خيالف اجتهاده فريج  عته ،نشرتط :وقيل

                                                 
حترمي الدم : ، والتسائي)٣٠١٧(والسري اجلهاد : البخاري )١(
 .)١/٣٢٢(، وأمحد )٢٥٣٥(احلدود : ، وابن ماجه)٤٠٥٩،٤٠٦٠،٤٠٦١،٤٠٦٢،٤٠٦٤،٤٠٦٥(
السري : ، والرتمذي)١٧٤٤(اجلهاد والسري : ، ومسلم)٣٠١٤،٣٠١٥(اجلهاد والسري : البخاري )٢(
: ، ومالك)٢/١١٥(أمحد ، و )٢٨٤١(اجلهاد : ، وابن ماجه)٢٦٦٨(اجلهاد : ، وأبو داود)١٥٦٩(

 .)٢٤٦٢(السري : ، والدارمي)٩٨١(اجلهاد 
 .)٢١٦٧(الفنت : الرتمذي )٣(
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٤١ 
 .إلمجاعهم عليه ،بأنه ال جيوز له الرجوع عته

لد يف فيعترب يف انعقاد اإلمجاع قول من و  ،انقراض العصر شرط :فإن قلتا(
أن نرجعوا عن (على هذا القول  )هلمو  وصار من أهل االجتهاد ،حياتم وتفقه
 .الذي أدى اجتهادهم إليه )ذلك احلكم

فيدل  ،كأن نقولوا جبواز شيء أو نفعلوه  )واإلمجاع نصح بقوهلم وبفعلهم(
 .فعلهم له على جوازه لعصمتهم كما تقدم

وسكوت الباقني (أو الفعل  القول )وبقول البعض وفعل البعض وانتشار ذلك(
 .ونسمى ذلك باإلمجاع السكويت )عته
ويف [ ،وقول الواحد من الصحابة ليس حبجة على غريه على القول اجلدند(

وأجيب  “أصحايب كالتجوم بأنهم اقتدنتم اهتدنتم” :حلدنث ،)]القدمي حجة
 .بضعفه

ن حيث إنه الحتماله هلما م )فاخلرب ما ندخله الصدق والكذب :وأما األخبار(
وقد نقط   ،حيتمل أن نكون صدقا وأن نكون كذبا .قام زند :كقولك  .خرب

 .بصدقه أو كذبه ألمر خارجي
 .كخرب اهللا تعاىل  :األول
 .الضدان جيتمعان :كقولك  :والثاين

 .)ومتواتر ،آحاد :نتقسم إىل قسمني(اخلرب ) و(
طؤ على الكذب وهو أن نروي مجاعة ال نق  التوا ،فاملتواتر ما نوجب العلم(

نكون يف األصل عن مشاهدة ، و إىل أن نتتهي إىل املخرب عته(وهكذا  )من مثلهم
أو مساع خرب اهللا تعاىل من  ،كاإلخبار عن مشاهدة مكة  )ال عن اجتهاد ،أو مساع
 .كإخبار الفالسفة بقدم العامل  ،خبالف اإلخبار عن جمتهد فيه التيب 
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٤٢ 
 )هو الذي نوجب العمل وال نوجب العلم( وهو مقابل املتواتر )اآلحادإخبار و (

 .الحتمال اخلطأ فيه
 .)مرسلمستد و ( :قسمني )ونتقسم إىل(
 .بأن صرح برواته كلهم )فاملستد ما اتصل إستاده(
 .بأن أسقط بعض رواته )واملرسل ما مل نتصل إستاده(
 ؛)فليس حبجة -رضي اهللا عتهم-فإن كان من مراسيل غري الصحابة (

 ،من التابعني )إال مراسيل سعيد بن املسيب( ،ون الساقط جمروحاالحتمال أن نك
 ،فتش عتها :أي )فإ�ا فتشت( ،فهي حجة أسقط الصحايب وعزاها للتيب 

وهو يف  رواها له الصحايب الذي أسقطه عن التيب  :أي )فوجدت مسانيد(
 .الغالب صهره أبو زوجته أبو هرنرة 

مث نسقط  عن صحايب عن التيب  أما مراسيل الصحابة بأن نروي صحايب
 .ألن الصحابة كلهم عدول ؛الثاين فحجة

 )تدخل على اإلستاد( ،حدثتا فالن عن فالن إىل آخره :بأن نقال )والعتعتة(
] ال املرسل[ ،فيكون احلدنث املروي با يف حكم املستد ،على حكمه :أي

 .التصال ستده يف الظاهر
قرأ  ، وإذاحدثين وأخربين :لراوي أن نقولوإذا قرأ الشيخ وغريه نسمعه جيوز ل(

ومتهم من ) ألنه مل حيدثه ؛وال نقول حدثين ،أخربين :يقولف ،هو على الشيخ
 .ألن القصد اإلعالم بالروانة عن الشيخ ؛وعليه عرف أهل احلدنث، أجاز حدثين

 .)أو أخربين إجازة ،أجازين :فيقول ،وإن أجازه الشيخ من غري قراءة(
كقياس األرز   )يف احلكم بعلة جتمعهمافهو رد الفرع إىل األصل وأما القياس (

 .جبام  الطعم] يف الربا[على الرب 



Ô»œbí€a@Ô‹0a@ÂÌÜ€a@fi˝u@

 

٤٣ 
 ).وقياس شبه، وقياس داللة، إىل قياس علة :وهو نتقسم إىل ثالثة أقسام(
حبيث ال حيسن عقال ختلفه  )فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم(
 .للوالدنن يف التحرمي بعلة اإلنذاءكقياس الضرب على التأفيف   ،عتها
وهو أن تكون العلة  ،وقياس الداللة هو االستدالل بأحد التظرينن على اآلخر(

كقياس مال الصيب على مال البالغ يف   )وال تكون موجبة للحكم ،دالة على احلكم
ال جتب يف مال الصيب كما  :وجيوز أن نقال .جبام  أنه مال نام ،وجوب الزكاة فيه

 .به أبو حتيفةقال 
كما يف   )فيلحق بأكثرمها شبها ،وقياس الشبه هو الفرع املرتدد بني أصلني(

 ،فإنه مرتدد يف الضمان بني اإلنسان احلر من حيث إنه آدمي ،العبد إذا أتلف
بدليل أنه نباع  ،وهو باملال أكثر شبها من احلر ،وبني البهيمة من حيث إنه مال
 .نقص من قيمته ونورث ونوقف وتضمن أجزاؤه مبا

أي [ ،فيما جيم  به بيتهما للحكم )ومن شرط الفرع أن نكون متاسبا لألصل(
 .]أن جيم  بيتهما مبتاسب للحكم

ليكون  ؛)ومن شرط األصل أن نكون ثابتا بدليل متفق عليه بني اخلصمني(
فالشرط ثبوت حكم األصل  ،فإن مل نكن خصم .القياس حجة على اخلصم

 .اسبدليل نقول به القي
فمىت  )وال تتتقض لفظا وال معىن ،ومن شرط العلة أن تطرد يف معلوالتا(

أو  ،انتقضت لفظا بأن صدقت األوصاف املعرب با عتها يف صورة بدون احلكم
 .فسد القياس ،معىن بأن وجد املعىن املعلل به يف صورة بدون احلكم

  .به القصاصفيجب  ،إنه قتل عمد عدوان :األول كأن نقال يف القتل مبثقل
 .فإنه ال جيب به قصاص ،فيتتقض ذلك بقتل الوالد ولده ،كالقتل باحملدد
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٤٤ 
نتتقض  :فيقال ،جتب الزكاة يف املواشي لدف  حاجة الفقري :كأن نقال  :والثاين

 .ذلك بوجوده يف اجلواهر وال زكاة فيها
أي تابعا هلا يف  )ومن شرط احلكم أن نكون مثل العلة يف التفي واإلثبات(
 .وإن انتفت انتفى ،وجد] إن وجدت[ ،كذل

 .ملا ذكر )واحلكم هو اللوب للعلة( مبتاسبتها له )والعلة هي اجلالبة للحكم(
بعد البعثة على  )األشياء أصل( إن :لفمن التاس من قا ،وأما احلظر واإلباحة(
فإن مل نوجد يف الشرنعة  ،إال ما أباحته الشرنعة( ،أي على صفة هي احلظر )احلظر

 .)وهو احلظر ،ما ندل على اإلباحة نتمسك باألصل
أ�ا على (بعد البعثة  )وهو أن األصل يف األشياء :ومن التاس من نقول بضده(

ُهْم َمْن قَاَل بِالتـََّوقُّفِ  ،،إال ما حظره الشرع ،اإلباحة  .)َوِمتـْ
 .واملتاف  على احلل ،املضار على التحرمي] وهو أن[ :والصحيح التفصيل

 .النتفاء الرسول املوصل إليه ؛البعثة فال حكم نتعلق بأحد أما قبل
) أن نستصحب األصل( :الذي حيتج به كما سيأيت )ومعىن استصحاب احلال(

بأن مل جيده التهد بعد البحث عته  )عتد عدم الدليل الشرعي(أي العدم األصلي 
 .ال جيب :فيقول ،كأن مل جيد دليال على وجوب صوم رجب  ،بقدر الطاقة

 .وهو حجة جزما] العدم األصلي[ :أي ،باستصحاب احلال
 .الذي هو ثبوت أمر يف الزمن الثاين لثبوته يف األول ،أما االستصحاب املشهور
تروج رواج  ،فال زكاة عتدنا يف عشرنن دنتارا ناقصة ،فحجة عتدنا دون احلتفية

 .الكاملة باالستصحاب
فيقدم  ،وذلك كالظاهر واملؤول )وأما األدلة فيقدم اجللي متها على اخلفي(

 .اللفظ يف معتاه احلقيقي على معتاه الازي
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٤٥ 
فيقدم األول إال  ،وذلك كاملتواتر واآلحاد )واملوجب للعلم على املوجب للظن(

 .فيخص بالثاين كما تقدم من ختصيص الكتاب بالستة ،أن نكون عاما
فيخص  ،ق عاماإال أن نكون التط ،)على القياس(من كتاب أو ستة  )والتطق(

 .بالقياس كما تقدم
فإن وجد ( ،وذلك كقياس العلة على قياس الشبه )والقياس اجللي على اخلفي(

العدم األصلي الذي نعرب عن  :أي )ما نفسر األصل(من كتاب أو ستة  )يف التطق
 .فواضح أنه نعمل بالتطق ،استصحابه باستصحاب احلال

 :أي ،العدم األصلي :أي )الفيستصحب احل( أي وإن مل نوجد ذلك) وإال(
 .نعمل به

خالفا  أن نكون عاملا بالفقه أصال وفرعا( :وهو التهد )ومن شرط املفيت(
ليذهب إىل  ،ومبا فيها من اخلالف ،مبسائل الفقه وقواعده وفروعه :أي )ومذهبا

الستلزام اتفاق من قبله بعدم ذهابم  ،بأن حيدث قوال آخر ،قول مته وال خيالفه
 .]على نفيه[إليه 
يف استتباط األحكام  )عارفا مبا حيتاج إليه ،وأن نكون كامل اآللة يف االجتهاد(

ليأخذ بروانة املقبول متهم دون  ،الراونن لألخبار )من التحو واللغة ومعرفة الرجال(
 .الروح

ليوافق ذلك يف  )واألخبار الواردة فيها ،وتفسري اآلنات الواردة يف األحكام(
 . خيالفهاجتهاده وال

ومتها معرفته  .إىل آخره من مجلة آلة االجتهاد ...عارفا :وما ذكره من قوله
 .بقواعد األصول وغري ذلك

 .)]فيقلد املفيت يف الفتيا[، ومن شرط املستفيت أن نكون من أهل التقليد
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٤٦ 
فليس له  ،بأن كان من أهل االجتهاد ،فإن مل نكن الشخص من أهل التقليد

 .لتمكته من االجتهاد ؛)أن نقلد( أي التهد) وليس للعامل( ،أن نستفيت كما قال
 فعلى هذا قبول قول التيب ، قبول قول القائل بال حجة نذكرها :والتقليد(

قبول قول القائل  :التقليد :ومتهم من قال .فيما نذكره من األحكام نسمى تقليدا
 .ال تعلم مأخذه يف ذلك :أي )وأنت ال تدري من أنن قاله

فيجوز أن نسمى قبول (بأن جيتهد  )كان نقول بالقياس  إن التيب  :ن قلتافإ(
 .الحتمال أن نكون عن اجتهاد ؛)قوله تقليدا
ِإْن ُهَو  *َوَما نـَْتِطُق َعِن اْهلََوى ﴿وإمنا نقول عن وحي  ،إنه ال جيتهد :وإن قلتا

﴾ِإالَّ َوْحٌي نُوَحى
)

63F

١(
 .الوحي الستتاده إىل ؛فال نسمى قبول قوله تقليدا 

املقصود من العلم ليحصل  )وأما االجتهاد فهو بذل الوس  يف بلوغ الغرض(
 .له

فإن اجتهد يف الفروع  ،كما تقدم  )والتهد إن كان كامل اآللة يف االجتهاد(
 .وأصاب فله أجران على اجتهاده وإصابته

 .وسيأيت دليل ذلك ،على اجتهاده )فله أجر واحد ،وإن اجتهد فيها وأخطأ(
بتاء على أن حكم اهللا تعاىل يف  )كل جمتهد يف الفروع مصيب  :متهم من قالو (

 .حقه وحق مقلده ما أدى إليه اجتهاده
ألن  ؛مصيب( -أي العقائد-الكالمية  )كل جمتهد يف األصول  :وال جيوز أن نقال(

 )والوس( ،يف قوهلم بالتثليث )ذلك نؤدي إىل تصونب أهل الضاللة من التصارى
يف نفيهم التوحيد وبعثة  )والكفار( .والظلمة ،التور :باألصلني للعامليف قوهلم 

وخلقه  ،كالكالم  :يف نفيهم صفاته تعاىل )وامللحدنن( ،الرسل واملعاد يف اآلخرة
                                                 

 .٤-٣: سورة التجم آنة) ١(
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٤٧ 
 .وغري ذلك ،وكونه مرئيا يف اآلخرة ،أفعال العباد

من اجتهد ” ليس كل جمتهد يف الفروع مصيبا قوله  :ودليل من قال(

وجه الدليل أن التيب  .)64F١(“ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد ،ه أجرانوأصاب فل
 خطَّأ التهد تارة وصوبه أخرى(. 

إذا اجتهد احلاكم فحكم فأصاب ” :ولفظ البخاري ،واحلدنث رواه الشيخان

 .)65F٢(“فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر
اللهم اغفر لتا  ،وصلى اهللا على من ال نيب بعده ،مت الكتاب واحلمد هللا وحده

وكان الفراغ من كتابة هذه التسخة املباركة نوم االثتني املبارك تاس   .وللمسلمني
على  ،شهر صفر احلرام من شهور ستة ألف ومائة وعشرنن من اهلجرة التبونة

 .صاحبها أفضل الصالة والسالم
* * * 

                                                 
األحكام : ، والرتمذي)١٧١٦(األقضية : ، ومسلم)٧٣٥٢(االعتصام بالكتاب والستة : البخاري )١(
 ).٤/١٩٨(، وأمحد )٢٣١٤(األحكام  :، وابن ماجه)٣٥٧٤(األقضية : ، وأبو داود)١٣٢٦(
األقضية : ، وأبو داود)١٧١٦(األقضية : ، ومسلم)٧٣٥٢(االعتصام بالكتاب والستة : البخاري )٢(
 ).٤/١٩٨،٤/٢٠٤(، وأمحد )٢٣١٤(ام األحك: ، وابن ماجه)٣٥٧٤(
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